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 نوشتهٔ ادریس رحمانیدر بارهٔ سیاست و خشونت 
 
 

ی رزمی تشبیه کرده است که در آن خشونت و زورگویی  ادریس رحمانی سیاست را به میدان مسابقه 
عنوان فرد موفق سیاست یاد کرده که توانایی  کارسازتر از اندیشمندی است. او از عبدالرشید دوستم به

خ خلق  در  فارسی او  گویا  را  می زبان شونت  مسخره  و  نگرفته  جدی  افغانستان  شمال  اند کردههای 
گوید یکی از خطاهای مردم افغانستان این است که خشونت را در  آقای رحمانی می  .)عکس ضمیمه( 

خواند و ریالیزم را به خونسردی،  کنند. او در سیاست خود را پیرو ریالیزم می کودکان سرکوب می 
گونه معیار اخالقی خالصه کرده  جویی خشک و بدون توجه به هیچ از عواطف و منفعت   دوری جستن 

با این روش آقای رحمانی تصویر اشتباهی از اتفاقات افغانستان، روحیه مردم و باورهای     .است 
مداران افغانستان نادیده گرفتن  های شکست سیاست کند. او باور دارد که یکی از علت آنان ارایه می 

 .اند ها بخاطر سرکوب خشونت در کودکان به این ناکامی کمک کرده شونت است و خانوادهنقش خ
النفسه هیچ ارزش ندارد بلکه خشونت محاسبه  درحالی که در ریالیزم سیاسی خشونت عریان و فی 

شود. مثالً سرکوب سارقان برای تامین امنیت  ای که نتایج نهایی آن سودمند باشد مجاز پنداشته میشده
راه، سرکوب مهاجمان برای جلوگیری از غارت و تجاوز در ریالیزم سیاسی موجه است. این خشونت  

خشونت   .منشانهالبته خشونت جمعی، دستگاهی و اداری است نه خشونت فردی و خونخواری قومندان
گلبدین، مزاری، حفیظ  تربیت جنگلی که دوستم،  و  نجیب هللا، احمدشاه مسعود  عریان  امین،  و  هللا 

بار خواهد آورد. در میان افراد حقانی بزاید نه در گذشته باعث پیروزی شده و نه در آینده پیروزی به 
دهی و ظرفیت اداری  یاد شده نجیب و مسعود موفقیت سیاسی بیشتر داشتند. علت آن توانایی سازمان 

ستم را برای  آقای رحمانی دو .شان در اعمال خشونت و فکری بیشتر آنان بود نه برجستگی شخصی 
دست ازبیک  پر  بسیار  بیش ها  توجه  از  ناشی  او  این خطای محاسباتی  است.  خوانده  به  آورد  ازحد 

ها و شکلیات است ورنه پیروزی در سیاست، بردنهایی میدان و آوردن تغییر بنیادی است  میکانیزم 
گذارید. پیروزی  هایی که به جان حریف میها، گورهای دستجمعی، فتح سنگر و زخم نه شمردن بوکس 

آن است که سیاست و تدبیر یا اعمال فشار و حتی خشونت به وادی آزادی، برکت و همراهی مردم  
منتهی شود. با این حساب در افغانستان نه رهبران طالب و نه هیچ یکی از رهبران تنظیمی پیش از  

گی و عدم پایبندی  فه عاطخالف ادعای آقای رحمانی توسل به خشونت، بی  .طالبان پیروزی داشته است 
اندیش، خشن، دهاتی،  مداران ما کوته ها نقش داشته است. سیاست به اخالق در شکست رهبران و تنظیم 

های افغانستان از محیط جنگلی که در آن  اند. خانوادهرو برد نداشته اند و ازین رو بوده زورگو و تک 
ها به ارزش منافع  بیت مدنی که آدم ای خود را تعقیب کند، به تر هرکس باید منفعت شخصی لحظه 

جنگی،  های افغانستان زندگی را میدان خروس اند. خانوادهجمعی و درازمدت آگاه شوند، ارتقا نیافته 
کنند که در آن کار تیمی، تدبیر، دوراندیشی، گذشت، عاطفه و تحمل  جنگی تصور می بزکشی و سگ 

گران و چون خروس جنگی همیشه آماده حمله بودن  جای ندارد بلکه تنها راه زنده ماندن لگد کردن دی
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کند، سیاست نیولیبرالیستی است که در آن  آن ریالیزمی که آقای رحمانی از آن صحبت می .است 
باشد. برای تغییر افغانستان و پایان این  های فردی می گاه خواست جامعه مفهوم ندارد و جهان جوالن 

های  دیگران، ظرفیت دوراندیشی، فکر کردن به پیروزی   ها باید حس بردباری، تحمل جنگی قومندان 
 .بزرگ، کار گروهی، آگاهی طبقاتی/صنفی/ اجتماعی و درک منافع جمعی را ترویج کنیم 
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